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Voorwoord 
 

“Ik leg mij toe op ’t schrijven van levend hollands. Maar ik heb schoolgegaan” (Multatuli, Idee 41)  De 

betekenis van deze frase komt erop neer dat de schrijver zich beperkt voelde door de regels die het 

schoolsysteem hem oplegde. Zijn creativiteit stond op het spel.  

Zou dit nu ook gelden voor het vak “leren ondernemen of ondernemersvaardigheden”? Het vak 

ondernemersvaardigheden wordt op scholen, ook in het Middelbaar Beroeps Onderwijs (MBO) aan 

studenten onderwezen. Zouden ook zij last ervaren van een te systematische wijze van denken en 

doen? Creativiteit is bij uitstek noodzakelijk als er ondernomen moet worden. De ondernemer zoekt 

immers de grenzen van het mogelijke? En zijn het ook niet vaak de (grote) ondernemers die het 

destijds op school niet zo naar hun zin hadden, zich beperkt voelden? 

Bij de Zomerondernemer en Pak je Kans ervaren wij dat jongeren geweldig gemotiveerd raken als zij 

leren om op een hele vrije manier te ondernemen. Geheel los van een onderwijssysteem offeren ze 

een gehele zomervakantie en veel vrije tijd op om de ondernemerspraktijk te leren. Met vallen, 

opstaan, ...........! 

Zij allen hebben een doel voor ogen. “Ik wil een eigen product maken”, “ik wil een product 

verkopen”, “ik heb iets bedacht dat voor een ander van belang is”, enz. 

Stichting The New Entrepreneur heeft in 2017 nog weer meer jongeren voor het ondernemerschap 

kunnen interesseren dan het jaar ervoor. Jongeren zijn nog enthousiaster over de methode die wij 

gebruiken. Deze methode, destijds overgewaaid uit Zweden, wordt gekenmerkt door de elementen: 

vrijheid, creativiteit, zelf ervaren, samen aan de slag, zelfverantwoordelijkheid. 

De Raad van Toezicht van The New Entrepreneur is trots op de wijze waarop de directie, 

coördinatoren, trainers en deelnemers met deze methode hebben gewerkt om ondernemen vorm te 

geven. 

Wij hopen dat U plezier beleeft aan het lezen van dit jaarverslag. 

 

Henk Wijma, 

Voorzitter Raad van Toezicht 
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1. Inleiding 
 

In 2017 heeft Stichting The New Entrepreneur haar projecten, ZomerOndernemer en Pak je Kans, 

weer succesvol uit kunnen voeren. Mede dankzij de landelijke en regionale sponsoren hebben 

jongeren in heel Nederland kennis kunnen maken met het ondernemerschap!  

In dit jaarverslag leest en ziet u wat wij met onze projecten in 2017 bereikt hebben. Ook geven we u 

meer inzicht in het financiële plaatje. Wij laten u graag zien in de dit jaarverslag wat onze projecten 

in 2017 bereikt hebben. Tot slot blikken we vooruit naar 2018. 

15-03-2018 
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2. Stichting The New Entrepreneur 
 

The New Entrepreneur (TNE) is een stichting die zich inzet om het ondernemerschap in Nederland te 

vergroten. De missie van TNE is om jongeren, starters en werklozen te laten zien dat het 

ondernemerschap een reële carrièreoptie kan zijn. Met behulp van de projecten ZomerOndernemer 

en Pak je Kans is TNE in staat om dit te realiseren.  

Oprichting  

TNE is in 2012 opgericht om het project ZomerOndernemer over te kunnen nemen van de provincie 

Flevoland. Het project was in het kader van een uitwisselingstraject vanuit Zweden naar Nederland 

gehaald, maar de provincie vond dat het project niet bij haar taken paste. Harry Bakker en Peter 

Filius, de bestuursleden, hebben het project toen overgenomen. Zij waren sinds het begin bij het 

project betrokken als trainer in de regio Groene Hart. Beiden hebben jarenlange ervaring in het 

ondernemen, coachen en begeleiden van andere ondernemers.  

Structuur 

De structuur van de stichting is opgebouwd volgens het organogram in figuur 2.1. Momenteel 

bestaat de raad van toezicht uit drie personen, te weten Henk Wijma (voorzitter), Jan Cottaar 

(secretaris) en Jannie van den berg (algemeen bestuurslid). Het Bestuur van TNE bestaat uit Harry 

Bakker en Peter Filius, zij zijn tevens de trainers van de projecten in enkele regio’s. De functie van 

communicatiemedewerker is opgenomen door Melanie Hagen. Daarnaast wordt elke regio beheerd 

door een regiocoördinator. Die is verantwoordelijk voor de uitvoering van het project in de 

betreffende regio. De coördinator neemt zelf de benodigde trainers in dienst om de deelnemers te 

begeleiden.  

 

Figuur 2.1 organogram TNE 

Visie 

De droom van TNE is om in Nederland een belangrijke speler te worden in het stimuleren van het 

ondernemerschap. Daarbij gaat het ook om het verminderen van de werkloosheid en het 

aanmoedigen van innovatie en creativiteit. Dankzij de partners en sponsoren is het mogelijk om de 

projecten uit te voeren en kan TNE haar droom waarmaken.  

 

  

Raad van toezicht Bestuur

Communicatie-
medewerker

Coördinatoren Trainers
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3. Project ZomerOndernemer 
 

3.1 Beschrijving project ZomerOndernemer 
ZomerOndernemer is een project waarbij jongeren tussen de 15 en 22 jaar gedurende de 

zomervakantie een eigen bedrijf starten. De jongeren krijgen professionele begeleiding, een 

startkapitaal en een verzekering. Het project begint met een driedaagse training bij een externe 

organisatie waar de deelnemers kennis met elkaar maken, kennis opdoen en zichzelf leren kennen. 

Na de trainingsdagen gaan de deelnemers in hun eigen tijd aan de slag met hun onderneming en 

komen ze wekelijks bij elkaar tijdens terugkombijeenkomsten bij een gastbedrijf. Met een feestelijke 

kick-out waarbij de deelnemers hun bedrijf presenteren aan een groot publiek en tevens kans maken 

op een prijs wordt het project afgesloten. Het project duurt zes weken en na afloop bepaalt de 

deelnemer zelf of hij of zij verder gaat met ondernemen. 

3.2 Verloop project in 2017 
In 2017 heeft ZomerOndernemer plaatsgevonden in 10 regio’s. Het gaat om de regio Amersfoort, 

Amerstreek-Breda, Arnhem, Flevoland, Oss-Bernheze, Utrecht/Stichtse Vecht, Westfriesland, 

Rotterdam, Zeeland en Zwolle.  

In 2017 hebben 220 jongeren in Nederland kennis gemaakt met het ondernemerschap. Het aantal 

KvK inschrijvingen (50) bewijst dat ZomerOndernemer zelfstandig ondernemerschap onder jongeren 

bevordert. De resultaten laten tevens zien dat het project zowel jongens als meisjes aanspreekt van 

verschillende leeftijdscategorieën en opleidingsniveaus.  

3.3 Resultaten 
Om snel inzicht te krijgen in de resultaten van ZomerOndernemer 2017 hebben we een factsheet 

gemaakt waarin alle kengetallen overzichtelijk weergegeven zijn. Bijvoorbeeld het aantal 

aanmeldingen, deelnemers en inschrijvingen bij de KvK. De factsheet is te vinden in de bijlage. 
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4. Project Pak je Kans 
 

4.1 Beschrijving project Pak je Kans 
Naast het project ZomerOndernemer heeft Stichting The New Entrepreneur een tweede project 

opgezet, Pak je Kans. Dit project is inhoudelijk vergelijkbaar met het project ZomerOndernemer, 

maar heeft een andere doelgroep. Het project Pak je Kans is namelijk gericht op werkloze jongeren 

tussen de 16 en 27 jaar. Omdat blijkt dat dit een doelgroep betreft die meer aandacht nodig heeft, 

duurt het project geen zes weken maar acht weken, gevolgd door een na-traject van drie maanden. 

Er worden meer terugkombijeenkomsten georganiseerd en deze duren de hele dag in plaats van een 

middag. Tijdens het na-traject worden de ondernemers verder geholpen bij de start van hun 

onderneming. Het kan zijn dat jongeren ontdekken dat het ondernemerschap niet bij hen past. Om 

ook deze jongeren aan de slag te helpen, begeleiden de coaches van Pak je Kans ze bij het vinden van 

een baan in loondienst. 

4.2 Verloop project in 2017 
In 2017 is het project Pak je Kans twee keer succesvol uitgevoerd in de regio Flevoland. Het 

ondernemersproject hielp de jongeren bij het starten van een onderneming en het vinden van een 

baan in loondienst. De resultaten laten zien dat het zeer waardevol is voor jongeren om deze kans te 

pakken. 

4.3 Resultaten 
In 2017 hebben 50 jongeren deelgenomen aan Pak je Kans in Flevoland. Hiervan wisten 40 jongeren 

het project succesvol af te ronden. Maar liefst 49% heeft zich ingeschreven bij de Kamer van 

Koophandel en 22% heeft een baan in loondienst gevonden. Voor meer resultaten en cijfers 

verwijzen wij naar de factsheet van Pak je Kans in de bijlage.  
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5. Financieel 
 

5.1 Balans 
 

BALANS PER 31 DECEMBER 2017  

 

31 december 2017  31 december 2016 

ACTIVA 

VASTE ACTIVA  

Materiële vaste activa  

Andere vaste bedrijfsmiddelen     € 2.777    € 3.167 

 

VLOTTENDE ACTIVA  

Vorderingen Debiteuren    € 252     € - 

Overige vorderingen     € 40.832    € 9.793 

Overlopende activa     € 9.864    € 14.052 

        €50.948    €23.845 

Liquide middelen      € 7.927    € 1.180 

Totaal activazijde      € 61.652    € 28.192 

 

31 december 2017   31 december 2016  

PASSIVA 

STICHTINGSVERMOGEN 

Stichtingskapitaal The New Entrepreneur  € 5.000    € 5.000  

Reserves The New Entrepreneur   € 11.723    € 12.083  

€ 16.723    € 17.083 

KORTLOPENDE SCHULDEN  

Schulden aan leveranciers en handelskredieten  € 3.606    € - 

Overige schulden     € 41.323    € 11.109  

€ 44.929    € 11.109 

Totaal passivazijde      € 61.652    € 28.192 
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5.2 Winst en verlies rekening 
 

RESULTATENREKENING OVER 2017  

2017    2016  

Netto-omzet       € 493.510   € 401.373 

Inkoopwaarde van de omzet     €-260.254   €-207.961  

Brutowinst        € 233.256   € 193.412  

Lonen en salarissen      € 97.200   € 119.361 

Afschrijvingen materiële vaste activa    €       879   €         622  

Overige bedrijfskosten      € 135.253   € 73.586  

Som der bedrijfslasten       € 233.332   € 193.569 

Bedrijfsresultaat       €          -76   €       -157 

Financiële baten en lasten      €        -284   €       -103 

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening    €        -360   €       -260 

 

5.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 
                                                                                                                                                                                                                                      

Activiteiten 

Stichting The New Entrepreneur heeft met haar projecten als doel om jongeren kennis te laten 

maken met het ondernemerschap.   

RESULTATEN  

Het verslagjaar 2017 is afgesloten met een resultaat van € -360 tegenover een resultaat van € -260 in 

2016 

Informatie over de onderneming  

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister Stichting The New Entrepreneur is feitelijk 

gevestigd op Emmawijk 1, 8011 CM te Zwolle en is ingeschreven bij het handelsregister onder 

nummer 54446716. Algemene toelichting  

Belangrijkste activiteiten van de onderneming 

De activiteiten van Stichting The New Entrepreneur bestaan voornamelijk uit het bevorderen van 

ondernemerschap.  

Algemene grondslagen voor verslaggeving  

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor 

kleine rechtspersonen, die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving. 
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Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs 

of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering 

plaats tegen de verkrijgingsprijs.  

Grondslagen  

Materiële vaste activa 

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs 

inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de 

verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.  

Vorderingen 

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de 

tegenprestatie. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde 

kostprijs. Indien geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk 

aan de nominale waarde van de vorderingen. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op 

grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de 

hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en worden er op basis van de 

effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van de resultatenrekening gebracht. Voorzieningen 

wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.  

Kortlopende schulden 

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. 

Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, 

zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van 

transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.  

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 

 Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties 

en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in 

het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.  

Omzetverantwoording  

Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar verantwoorde subsidies en 

sponsorbijdrages e.d.  

Financiële baten en lasten 

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve 

rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. 
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5.4 Sponsoren en fondsen 
Dankzij onze landelijke en regionale sponsoren konden wij ook in 2017 weer succesvol starten met 

onze projecten. Wij zijn de sponsoren en fondsen die ons het afgelopen jaar hebben gesteund erg 

dankbaar.  
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6. Vooruitblik 
 

We kunnen stellen dat de Nederlandse economie en arbeidsmarkt aan het veranderen is. 

Globalisering, technologische toepassingen, organisatorische veranderingen en ontwikkelingen op 

HRM gebied hebben een grote invloed op het werk dat we in Nederland doen en ook hoe we dat 

werk doen.   

Meer concurrentie en korter wordende looptijden van producten en diensten zetten druk op 

functieduur en baanduur. Zeker in een open economie als de onze. Bedrijven hebben steeds meer 

behoefte aan een flexibele opzet van hun organisatie. Een kleine vaste kern voor de primaire 

processen van de organisatie en een flexibele schil die kan mee bewegen met veranderingen in de 

vraag.   

Het klassieke traject van een carrière binnen een organisatie wordt ingewisseld voor een loopbaan 

met overstappen tussen organisaties. Werknemers zullen zich dus in een dynamische omgeving 

sneller en vaker moeten aanpassen. Dit vraagt om ondernemende vaardigheden, zoals proactiviteit, 

vindingrijkheid, flexibiliteit, daadkracht, doorzettingsvermogen, zelfredzaamheid en de bereidheid je 

te willen blijven ontwikkelen. Maar liefst tweederde van de bedrijven geeft de voorkeur aan 

sollicitanten met een ondernemende houding. Voor ruim een kwart is het zelfs een belangrijke 

vereiste bij sollicitaties.  

Het is juist daarom belangrijk dat jongeren ondernemerschap als carrièreoptie overwegen en zich 

ondernemende vaardigheden eigen maken om zich te kunnen redden op een steeds dynamischer 

wordende arbeidsmarkt. Het is van cruciaal belang dat jongeren en jeugdwerklozen in aanraking  

worden gebracht met het ondernemerschap door hen te sensibiliseren en te stimuleren voor het 

ondernemerschap. Alleen zo kunnen zij hun verborgen talen als ondernemer ontdekken.  

In Nederland bestaan er veel initiatieven voor jongeren gericht op het vergroten van kennis rondom 

het starten van een eigen bedrijf. Eerst denken en dan pas doen.  Immers vaak wordt gesteld dat het 

slagen van start-ups afhangt  van de kennis en persoonlijke vaardigheden van de ondernemers 

erachter.   

Hoewel ondernemerschap ook een kwestie is van ambitie en doorzettingsvermogen, is het belangrijk 

dat jongeren in een vroeg stadium het ondernemerschap gaan verkennen en op basis daarvan een 

keuze maken of het ondernemerschap een passende carrière optie is.  

Daarvoor is het belangrijk dat jongeren toegang krijgen tot informatie die ze kan helpen bij het 

maken van deze keuzes. Om te komen tot een goede keuze hierin is het niet van belang om zich 

helemaal suf te leren en lijvige ondernemingsplannen te schrijven, maar zullen ze zelf moeten 

ervaren hoe het is om in de schoenen van een ondernemer te staan, en gedwongen worden om hun 

talenten aan te boren om tot succesvolle oplossingen te komen. Ze zullen meer vertrouwen, initiatief 

en zelfredzaamheid ontwikkelen en een nieuw netwerk opdoen die essentieel kan zijn bij de start van 

hun onderneming of bij het vinden van een baan.   

Juist het stimuleren en enthousiasmeren van ondernemerschap onder jongeren schept 

ondernemers. “Just do it”.  
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Ambitie  

TNE heeft de ambitie om in 2017 250 jongeren te begeleiden in 12 projecten ZomerOndernemer en 

50 jongeren in 2 projecten Pak je Kans. In 2017 streven we er naar om met het project 

ZomerOndernemer actief te zijn in: Amerstreek/Breda, Amersfoort, Arnhem, Drechtsteden, 

Flevoland, Utrecht/Stichtse Vecht, Meppel/Steenwijk, Westfriesland,  Rotterdam, Zeeland, 

Oss/Bernheze en Zwolle. Voor wat betreft Pak je Kans streven we ernaar om 2 regio’s actief te zijn:  

Flevoland en Zwolle 
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7.  Bijlagen 
 

10.1 Factsheet ZomerOndernemer 2017 
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10.2 Factsheet Pak je Kans 
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